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Vieringen  24 maart t/m 5 mei 2018   

zaterdag      

24 maart 

19.00 uur 

 

Palmzondag 

Eucharistieviering m.m.v. Convocamus 

Voorganger: pastor Anton Overmars 

woensdag 

28 maart  

10.00 uur 

 

Midweekviering 

Eucharistieviering  

donderdag 

29  maart 

19.30 uur  Witte Donderdag 

Eucharistieviering m.m.v. Chantous 

Voorganger: pastor Anton Overmars 

vrijdag 

30 maart 

19.00 uur  Goede Vrijdag 

Voorganger: Pastor Anton Overmars 

zaterdag  

31 maart  

21.00 uur  

 

Paaswake 

Eucharistieviering m.m.v. Chantous 

Voorganger: pater Tristan Pérez 

zondag 

1 april  

10.00 uur  Hoogfeest van Pasen 

Eucharistieviering m.m.v. Convocamus 

Voorganger: Pater Tristán Pérez 

woensdag 

4 april 

10.00 uur  Midweekviering 

Eucharistieviering met samenzang 

zaterdag 

7 april  

19.00 uur 

 

2e zondag van Pasen 

Eucharistieviering m.m.v. cantor 

Voorganger: pater Tristán Pérez 

woensdag 

11 april  

10.00 uur 

 

Midweekviering 

Eucharistieviering m.m.v. Convocamus 

zaterdag    

14 april  

19.00 uur 

 

3e zondag van Pasen 

Eucharistieviering m.m.v. Re-member 

Voorganger: pastor Anton Overmars 

woensdag    

18 april  

10.00 uur 

 

Midweekviering 

Eucharistieviering m.m.v. cantor 

zaterdag  

21 april 

19.00 uur 

 

4e zondag van Pasen 

Eucharistieviering m.m.v. Convocamus 

Voorganger: pastoor Franklin Brigitha 

woensdag 

25 april  

10.00 uur 

 

Midweekviering  

Eucharistieviering  

zaterdag  

28 april  

19.00 uur 

 

5e zondag van Pasen 

Eucharistieviering met samenzang 

Voorganger: pater Tristán Pérez 



 3 

             

      

   

Vervolg vieringen  24 maart t/m 5 mei 2018   

woensdag 

2 mei  

10.00 uur 

 

Midweekviering 

Eucharistieviering met samenzang 

zaterdag  

5 mei   

19.00 uur 

 

6e zondag van Pasen 

Eucharistieviering m.m.v. Convocamus 

Voorganger: pater Tristán Pérez 

 

 

 

 

     

 
 

 

 

Intenties 24 maart t/m 5 mei 2018 

zaterdag  

24 maart 

Familie Piet Brink-de Boer, ter herinnering aan Gert van Assem en Nel 

van Assem-de Boer, overleden ouders Tesselaar-Suijkerbuijk,  

Jeannette Out-Dorresteijn, Jan Wever en Sien Wever de Boer, in liefde-

volle herinnering aan Ali Bakker-Zut, Annie de Waard-Druijven, Alida 

Schouten-Smit en overleden familie 

woensdag 

28 maart  

Voor de overleden ouders Jaap en Bep Stoop 

 

zaterdag 

31 maart  

Overleden ouders Kaandorp-Koortens en van Bremen-Schmidt, 

voor Gerardus Johannes Koortens die op 28 maart zijn 100ste  

geboortejaar had, in liefdevolle herinnering aan Willem Wittebrood,  

in liefdevolle herinnering aan Jan en Jo Pronk en zoon Gerrit, 

in liefdevolle herinnering aan Arie en Bets Rood-Hooiveld,  

in liefdevolle herinnering aan Alma Kersten, in dankbare herinnering 

aan Garry Borst en Lyda Borst-Leek, voor de overleden ouders Jaap en 

Bep Stoop 

zondag 

1 april  

Voor Carel en Marc Frumau, ter herinnering aan Gert van Assem en 

Nel van Assem-de Boer, overleden ouders Jan en Bets Hoogeboom-

Louter, in liefdevolle herinnering aan Ina Kaandorp-Sijm, 

Alida Schouten-Smit en overleden familie, Robert Borst 

zaterdag 

7 april  

Voor Jacques en Nel van Koningsbruggen, Johannes Roskam en Maria 

Divera Roskam-de Haan, Johannes Dapper en Maria Dapper,  

Johanna Maria Borst, Hans Jongejan en Mies Jongejan-Haakman,  

Alida Schouten-Smit en overleden familie 
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woensdag  

11 april 

Familie Jan van Assem-de Boer, ter herinnering aan Gert van Assem en 

Nel van Assem-de Boer 

zaterdag 

14 april  

Ursula Koortens en overleden familie, Theodorus en Engelina  

Meereboer-Keijzer, Jeannette Out-Dorresteijn, in liefdevolle herinnering 

Piet en Bertha Bijl-Mors, in dierbare herinnering Nicolaas en Alida Bijl,  

Alida Schouten-Smit en overleden familie, voor de overleden ouders 

Jaap en Bep Stoop 

zaterdag 

21 april 

Jaardienst Carel Frumau, Jan Borst, ter herinnering aan Gert van Assem 

en Nel van Assem-de Boer, Alida Schouten-Smit en overleden familie 

zaterdag 

28 april 

Overleden ouders Jan en Bets Hoogeboom-Louter, Jeannette Out-

Dorresteijn, in liefdevolle herinnering aan Arie en Bets Rood-Hooiveld, 

in liefdevolle herinnering aan Alma Kersten, in liefdevolle herinnering 

aan Ali Bakker-Zut, Annie de Waard-Druijven, Alida Schouten-Smit en 

overleden familie 

woensdag 

2 mei 

Johannes Dapper en Maria Dapper 

 

zaterdag 

5 mei 

Voor Carel en Marc Frumau, overleden ouders Jan en Bets Hoogeboom-

Louter, Johannes Roskam en Maria Divera Roskam-de Haan, 

Johanna Maria Borst, in liefdevolle herinnering Innocenzo Zubani, 

Alida Schouten-Smit en overleden familie 

 

Kostersdiensten: 

Dick Borst zaterdagen 21 april en 5 mei 

Thea Pinkse  

(in overleg met Dick Borst) 

woensdag 28, vrijdag 30 en zaterdag 31 maart  

woensdagen 4, 11, 18 en 25 april en zaterdag 2 mei       

Gerard Meereboer zaterdagen 1, 7 en 28 april      

Ineke Schotten  zaterdag 29 maart en zaterdag 14 april 

 

Repetitie Avondwake koor            dinsdag 1 mei                aanvang: 19.00 uur 

 

Familieberichten 

Overleden 

21 februari 2018  dhr. Leo Maubach   89 jaar 

 

Collecte opbrengst 10 februari t/m 7 maart    Collecte € 445,90  Kaarsen:   €  42,25   

 

Repetitie koren Schoorl: 

Convocamuskoor  maandagavond               aanvang  19.45 uur  

Chantous    donderdagavond           aanvang  19.30 uur 

Re-member               vrijdagavond                  aanvang  19.30 uur 
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        Vieringen in de Petrus en Pauluskerk Bergen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             24 maart t/m 5 mei 2018 
   

zondag 

25 maart   

10.00 uur 

 

Palmzondag  

Eucharistieviering m.m.v. Amivocalis   

Voorganger: pastor Bernhard Dijkman 

donderdag  

29 maart  

19.00 uur  Witte donderdag  

Eucharistieviering m.m.v. Benedictuskoor 

Voorganger: pater Tristán Peréz 

vrijdag  

30 maart  

15.00 uur Goede Vrijdag,  

Voorganger: pastor Anton Overmars 

zaterdag 

31 maart  

21.00 uur  Paaswake, Eucharistieviering  

m.m.v. Re-member 

Voorganger: pastor Anton Overmars 

zondag  

1 april  

10.00 uur 

 

Hoogfeest van Pasen 

Eucharistieviering m.m.v. Benedictuskoor 

Voorganger: pastor Overmars 

zondag  

8 april 

10.00 uur 

 

Eucharistieviering m.m.v. cantor   

Voorganger: pater Tristán Peréz 

zondag  

15 april  

10.00 uur 

 

Eucharistieviering m.m.v. Benedictuskoor 

Voorganger: pastor Anton Overmars 

zondag  

22 april  

10.00 uur 

 

Eucharistieviering  

Voorganger: Pastor Bernhard Dijkman 

zondag  

29 april 

10.00 uur 

 

Eucharistieviering m.m.v. cantor   

Voorganger: pater Tristán Peréz 

zondag  

6 mei  

10.00 uur 

 

Eucharistieviering m.m.v. Benedictuskoor 

Voorganger: pastor Anton Overmars 

reguliere viering: 

vrijdags  

 

19.00 uur 

 

Eucharistieviering (dagkapel) 
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In memoriam Sebastiaan van der Ploeg   
Hoi ‘papa‘,  

Ja, zo noemde ik jou de laatste maanden en dat pakte heel 

goed uit. Het galmde door het atrium van het Angelapark en 

menig oudje zal hiervan wakker geworden dan wel opge-

schrikt zijn. Maar je had er geen ander antwoord op dan ‘Jaaa, 

jij met je papa, hou op lummel!’ Ik raakte hiermee een gevoe-

lige snaar en je wist er maar moeilijk mee om te gaan. Maar 

daarna kon ik niet veel meer fout doen. Lachen, lol en veel 

onzin vertellen. Als je maar kon lachen, ”een dag niet gelachen, is een dag niet 

geleefd”, zei je dan. 

En ja dan stond ik wel eens voor de deur om binnengelaten te worden en dat 

duurde en duurde: “Schiet toch eens wat op! Kan het niet wat sneller! Ik sta hier 

wortel te schieten, man!” Na 5 minuten konden we elkaar eindelijk in de ogen kij-

ken. Tjonge jonge, wat duurt dat toch láng met jou,” zei ik dan. 

Over de doden niets dan goeds maar dit moet ik toch even kwijt: ”Wat kon jíj het 

voor een ander toch moeilijk maken en indirect ook voor jezelf. Sommige ver-

pleegsters konden gewoon onverrichter zake weggaan, op eigen initiatief of door 

jouw toedoen. Nee, je was niet altijd even aardig en je zei wat je dacht: gefun-

deerd of niet! Je had er ook jezelf mee want het kwam voor dat je de hele nacht in 

je kleren op bed lag of tot het ochtendgloren in je stoel. Gelukkig was het een  

sta-op-stoel en daar had je ’s morgens weer profijt van. 

Papa, het is je vergeven maar onze waardering voor het begrip en het incasse-

ringsvermogen van de verpleegsters van het Angelapark en de Buurtzorg is ont-

stellend groot. Bedankt meiden! 

Je hebt een lang en goed leven achter de rug. Wie haalt dat 101 jaren en 7 maan-

den. Tot de dag dat we je 100ste verjaardag vierden kon je eigenlijk alles nog doen. 

Je trok er als een vrije vogel jaren op uit met je Canta. Je trok je van niemand wat 

aan, de weg was ook van jou want je betaalde tenslotte ook belasting. Op het 

fíetspad moest je met dat ding en dat deed je niet. “Ik ben toch niet gek! Die rot-

jongens laten me niet voorbij!” Papa, je had gewoon niet in de gaten dat jij op de 

weg precies hetzelfde deed. Menig vrachtwagenchauffeur van de Vezet zou vol 

gas hebben willen geven! 

Je reactievermogen nam af. Voor tuincentrum Bos stond een auto stil om naar het 

tuincentrum af te slaan. Jij had het te laat door, de weg was glad en vol in de 

remmen. Ja daar ging je, op een kant, ja daar lag je! Gelukkig waren er een paar 

sterke mannen die dat karretje van jou rechtop gezet hebben met jou er nog in en 
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jij, wat denk je: vol gas naar huis, helemaal vergeten die mensen te bedanken voor 

het rechtop zetten. Bij deze dan maar. 

Na je 100ste verjaardag werd het écht inleveren. Het begon met de Canta en even 

later ook met je paus- eh- scootmobiel. Langzaam maar zeker kreeg je meer en 

meer fysieke problemen. Zelfstandig kon je niet meer naar Schoorl om te gaan 

kaarten met Dirk, Kees, Piet of Siem want ja, dat kaarten was je lust en je leven. 

De grijze hersencellen bleven bezig en je had gewoon geen tijd om te dementeren. 

Dirk haalde je nog heel vaak op.  

Bedankt mannen dat jullie hem iedere week een middag bezig gehouden hebben 

en hij jullie waarschijnlijk!    

Het lopen werd schuifelen en als ik je dan weer eens op zaterdag of doordeweeks 

ophaalde om bij ons koffie te drinken dan moest er een loopplank uit om je bin-

nen te krijgen. Schuifel, schuifel…het leek de zonnebloem wel. We hebben wat af-

gelachen. Serieuze gesprekken, neeee, natuurlijk niet, gewoon onzin. Ja papa, het 

is zoals het is, het is niet anders/ wat moet je, je hebt geen keus/ als je niks te doen 

heb, doe het dan niet hier/ als ik gemekker wil horen koop ik wel een geit/ en nog 

veel meer gezegdes en zinnen stonden er op je deur. 

Maanden geleden hebben we het er al over gehad dat je moest inleveren, iedere 

dag weer. Je ging achteruit, da’s niet zo gek op jou leeftijd. Je was al een paar keer 

gevallen, de coördinatie tussen je ogen en je voeten verliep niet soepel. Totdat je 

voor kerstmis ’s nachts kwam te vallen. Ik wilde je optillen maar dat lukte niet al-

leen. Toch Jan maar gebeld en met vereende krachten lukte het wel. “Je moet ook 

in je bed blijven, en er niet meer uit! Denk er goed om!” spraken wij je vermanend 

toe.  Papa, je kreunde wat en wij dachten dat je om aandacht vroeg maar de vol-

gende dag bleek tóch dat je een paar gekneusde ribben aan die val overgehouden 

had. 

Nieuwjaarsdag viel je weer. Vinger kapot, hechting erin, blaasontsteking, naar het 

ziekenhuis waar je een hevig delier kreeg. Dat was geen pretje. Je leek wel op Rico 

Verhoeven met die bokshandschoenen aan. Na 18 dagen moest je weg uit het  

ziekenhuis en er was een plaatsje gevonden op de revalidatieafdeling van  

Magnushof. Ga er maar aan staan.  

Je zat als een geslagen hond in de rolstoel op vrijdag 19 januari. Ik heb je een half 

uur laten uitrazen en daarna hebben we in het restaurant gehuild, gelachen en 

koffie gedronken. “Wij willen dit ook niet papa, maar het kan niet anders, dat be-

grijp je zelf ook wel. En als ik straks wegga dan huil je niet want daar word ik ook 

niet vrolijker van”. Dat begreep hij. “Is goed jongen, we hebben genoeg gehuild.” 

“Tranen met tuiten,” zei je tegen iedereen. Sjaak ook. 
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Woensdag 31 januari liepen we nog door de gang. Jij in je rolstoel en ik er achter. 

“Goh, papa van achteren zie je er ook nog leuk uit, is me nooit eerder opgeval-

len.” We liepen verder door de gang en plotseling deed ik me hand voor je ogen. 

“Wat doe je nou?” vroeg je. “Ik wil dat je effe niemand ziet want je hebt over  

iedereen wat op- of aan te merken en daar heb ik nu geen zin in. Lekker rustig.”  

We hebben in het restaurant nog zitten praten. “Ja Sjaak, ik heb me te barsten ge-

werkt.” Dat klopt papa, van je 10de tot je 60ste en toen kon ik aan de bak! Jij hebt er 

nu 42 jaar van betrekkelijke rust en vrije tijd op zitten en ik heb 42 jaar voor jouw 

AOW moeten werken. Ik stop er nu ook mee, je bekijkt het maar!”  

Trouwens, ik ga zo naar huis. “Nu al? “Ja, want ik ben na anderhalf uur ook bek-

af”. “Eindelijk rust” staat er boven de kaart, en dat geldt ook voor ons!  

Nog even wat anders. Je bent dus écht van plan om 102 te worden?” “Ja, dat is 

wel de bedoeling.” Ja, maak het even dat gaat ons 102 gebakjes kosten.” “Ja jij 

vrek, wat geeft dat nou?”  “Nou weet je wat, dan doen we ze door de midden dan 

hebben we er maar 51 nodig!” Lachen natuurlijk.  

Vanaf donderdag 1 februari werd je ziek. Niet meer eten, niet meer drinken, het 

was klaar. Ga nu maar, ga maar naar Corrie en ik doe een spel kaarten in de kist 

dan heb je daarboven ook nog wat te doen!” Doe ze de groeten. 

Over aandacht heb je niet te klagen gehad; bijvoorbeeld van Sjaak en Truus (top-

buren vond je), Jaap en zijn vrouw, Jan en Riet uit de Bovenweg, nicht Greet uit 

Groet, Bertus en Jo, Dirk en Annie, Arthur en Jolanda en vast nog van heel veel 

andere lieve mensen. Bedankt allemaal voor jullie aandacht voor vader. We zou-

den met z’n allen denk ik een middag vullend programma met anekdotes en 

grappige voorvallen kunnen maken. “Nou, dát leek hem wel héél leuk, toen ik 

hem dat vertelde”.  

 

Onze speciale dank gaat uit naar de aandacht en de uitstekende verzorging van 

de verpleegsters van het Angelapark, later de Buurtzorg, dr. Thung, daarna 18 

dagen in het ziekenhuis en in Magnushof gedurende de laatste weken. Pastoor 

Hulzebosch ook bedankt voor uw steun en aandacht voor meneer van der Ploeg 

in het Angelapark.  

 

Ook wil ik met name Joke, Ria, Kimm, Karin en Bas bedanken voor hun zorg-

zaamheid en geduld. Hartstikke bedankt!   

 

Papa…..rust in Vrede. 

 

Namens de familie, Sjaak van der Ploeg   
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                                               Uitvaartvereniging St. Barbara 
    

Algemene Ledenvergadering Sint Barbara 
Dit jaar wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden op dinsdag 3 april 2018 

in De Blinkerd. Aanvang 20.00 uur.  

 

Afgelopen jaar was een druk jaar. Onze vereniging heeft haar diensten geheel of 

gedeeltelijk bij 23 uitvaarten verleend. 16 Leden zijn ons ontvallen, waarvan twee  

buiten ons werkgebied. Tijdens onze algemene ledenvergadering worden ze her-

dacht door het noemen van hun namen. 

 

De vereniging heeft afgelopen jaar een schaarwagen aangeschaft zodat bij een  

opbaring thuis meteen alle benodigde spullen in een keer meegenomen kunnen 

worden. Wij denken hier bijvoorbeeld aan de afstanden bij De Sanderij en  

Angelapark in Warmenhuizen.  

 

Wij hopen tijdens onze vergadering nieuwe penningmeester aan u voor te stellen. 

Daarnaast hebben we nog een vacante plek in het bestuur. Wij willen die graag 

invullen met iemand die met ons mee wil denken. We vergaderen gemiddeld 

twee tot drie keer per jaar bij een van de bestuursleden thuis. Dat gebeurt altijd in 

een ongedwongen sfeer. 

 

Onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering houden we in De Blinkerd. Na  

afloop van de vergadering wordt er nog even gezellig nagepraat onder het genot 

van een hapje en een drankje. 

 

De agenda en de notulen van de afgelopen algemene ledenvergadering vindt u op 

onze website: www.barbara-schoorl.nl . Daarnaast kunt u de nodige informatie 

vinden op deze site. Ook als u geen lid bent van de vereniging maar meer wilt 

weten bent u van harte welkom. 

 

Wilt u meer weten, neem dan contact op met het secretariaat: 

 

Elly van den Oord, tel. 509 3150 

 

 

 

http://www.barbara-schoorl.nl/
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Hi5 Filmspecial 
“Goedenavond James Bond”, “Hi Ma Flodder!”,  “heb je 

Batman al gezien?”, nee maar wel de Horrorclown; die is 

écht eng”. De Filmspecialactiviteit van Hi5spirit in De 

Nieuwe Beuk in Bergen, wordt bezocht door ware filmkarakters com-

pleet met outfit en schmink. Met deze karakters in vol ornaat zit de 

filmsfeer er meteen helemaal in. 

Alle acteurs zoeken een plek en vlijen zich gezellig 

op kussens en kleden. Iedereen neemt een drankje 

en krijgt een bakje met zoete of zoute popcorn. Op 

het bakje staat een prachtig logo van Hi5spirit 

waarmee de filmavond professioneel wordt gepend. 

De stuurgroep heeft uit vele films 6 nominaties gekozen. We kijken eerst naar de 

trailers van deze nominatiefilms: Neverending Story, Bruce Almighty, Willow, 

Woodlawn, Extremely loud & incredibly close en Cool Runnings. Het geluid is 

fantastisch, waarmee we ons echt in een bioscoop wanen. Na diverse stemrondes 

wordt de film “Bruce Almighty” gekozen om te gaan kijken.  

 

Bruce Nolan is TV journalist en gespecialiseerd in verhalen met een 

persoonlijk element. Ondanks zijn populariteit en de liefde van zijn 

vriendin Grace, is hij op persoonlijk vlak totaal niet gelukkig. Bruce 

voelt zich zwaar ondergewaardeerd. Op een dag ervaart hij  zoveel 

tegenslag, dat hij uitvaart tegen God. Hij verwijt God, dat Hij zijn 

leven verziekt en dat Hij het heelal niet goed bestuurt.  

Tot zijn schrik en verbazing geeft God opeens antwoord en ver-

schijnt Hij voor Bruce in menselijke vorm. Hij daagt Bruce uit het 

beter te doen en geeft hem al Zijn almachtige gaven. Bruce aarzelt 

geen seconde en gaat de uitdaging aan. Dat blijkt lastiger dan gedacht… 

De film zit vol hilarische momenten met diverse levensbeschouwingen. Het is  

indrukwekkend om te zien hoe moeilijk het is om ‘het heelal te besturen’. God laat 

Bruce gelukkig niet vallen en uiteindelijk is het een ‘happy end’. Jim Carrey  

(Bruce) en Morgan Freeman (God) vertolken hun rol op grootse wijze waardoor 

we zelf als filmkarakters geïnspireerd worden om ook ons acteertalent te ont-

plooien. In de pauze en na de film maken we veel lol met elkaar en we genieten 

van het bioscoopgevoel. Na afloop gaan alle filmkarakters voldaan huiswaarts 

met de diepere betekenis van de film in hun achterhoofd. 

 

John Kuin 
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Pastoor Berkhout 
Pastoor Jan Berkhout nam op 3 maart jl. afscheid van de parochie Tuitjenhorn. De 

viering met Bisschop Hendriks en het Volendams Operakoor was indrukwek-

kend. Hoe was zijn geschiedenis? 

 

Pastoor Berkhout was in de twintig toen hij bij De Bijenkorf in  

Amsterdam als succesvol verkoper op de afdeling Tapijten en  

Gordijnen werkzaam was. Op den duur bevredigde dit werk niet. 

Tijdens een tochtje door de Eilandspolder bij De Rijp kreeg hij een 

ingeving en vertelde zijn ouders dat hij priester wilde worden. Hij 

ging studeren in Horst Limburg (voor late roepingen). In 1975 werd hij priester 

gewijd en droeg zijn eerst H. Mis op in Wervershoof. Ondergetekende werd per  

1 januari 1976 burgemeester van Wervershoof en raakte sindsdien bevriend met 

pastoor Berkhout. Na Wervershoof volgden benoemingen tot pastoor in Haarlem, 

Huizen Uitgeest, deken van Beverwijk, leider van de priesteropleiding in ons  

Bisdom en pastoor in Volendam en daarna in Breezand. Deze grote Volendamse 

parochie met veel zorgen (zeker na de grote brand) heeft, is later gebleken, veel 

van zijn gezondheid gekost. Hij heeft na de ramp in Volendam enkele maanden 

als een kluizenaar in Schoorl gewoond om bij te komen! Na zijn pensionering is 

hij in Tuitjenhorn gaan werken en heeft daar ruim 11 jaar gewerkt. Dat was de 

langste periode van alle parochies waar hij werkzaam was. 

 

In Schoorl hadden we in die jaren op zaterdagavond en zondagmorgen een  

viering. Als gevolg van het priestertekort werd pastoor Berkhout gevraagd ook in 

Schoorl voor te gaan,  Tuitjenhorn had alleen een viering op zondagmorgen.  

Pastoor Berkhout kwam graag in Schoorl en werd hier graag gezien. Zijn preken 

waren zeer actueel! Hij was een moderne priester die midden in het leven stond. 

Plotseling besloot onze parochieherder, pastoor Eric van Teijlingen, dat pastoor 

Berkhout niet meer nodig was. Enkele parochianen wilden een afscheidsviering 

met pastoor Jan Berkhout organiseren, maar pastoor van Teijlingen wilde dat niet 

toestaan. Pastoor Berkhout heeft daar verdriet van gehad! Hij is in stilte ver-

trokken! Pastoor Berkhout gaat nu naar een verpleeghuis, hij heeft vasculaire de-

mentie. Wij zullen hem blijven bezoeken, want dat heeft hij verdiend. 

  

PS Toen ik in oktober 2015 in het MCA de mededeling kreeg dat ik nog enkele 

weken te leven had, heeft pastoor Berkhout in onze familiekring mijn uitvaart op 

papier gezet!                                                        

                                                           Han Meijer 
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Pasen -- Voorjaar  
 
 
 
Het frisse groen op jonge twijgen 
een tere tak met bloesemknop 
de natuur spreekt en zal niet zwijgen 
de lente volgt de winter op 
 
 
 
 
Pasen schenkt ons weer nieuw leven 
het oude is voorbij gegaan 
een licht wordt ons gegeven 
om in het donker op te staan 
 
 
 
 
Pasen opent dichte deuren 
een voorportaal is ons bereid 
een leven vol van lentekleuren 
een vleugje van de eeuwigheid 
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Banneux 
De eerste maanden van 2018 zijn al 

weer om. Voor de één een nieuw be-

gin na misschien een zware tijd, voor 

de ander een moeizame start. Wat 

kan het dan mooi zijn om even be-

moediging te krijgen, je verhaal te 

kunnen vertellen, andere verhalen 

over het leven te horen. Samen hui-

len, samen lachen. 

Wij willen u graag verwelkomen in het voorjaar van 4 t/m 8 mei. Wat een prachti-

ge plek om te herdenken en wat een prachtige plek om dankbaar te zijn voor onze 

vrijheid. In het najaar is de bedevaart van 24 t/m 28 augustus. De bedevaart duurt 

vijf dagen van vrijdag tot en met dinsdag. 

Wij halen u met de bus op bij opstapplaatsen om naar de eerste stop in Utrecht te 

gaan en daar koffie of thee te drinken. Dit is het verzamelpunt van alle bussen en 

hier ontmoet u uw medegasten en alle vrijwilligers van Bisdom Haarlem-

Amsterdam. 

Daarna gaat de reis richting Soerendonk waar een broodmaaltijd wordt aangebo-

den om dan voldaan naar Banneux te vertrekken waar wij vijf volledig verzorgde 

dagen voor u klaar staan.  

Priesters, verpleegkundigen, arts en verzorgenden staan voor u klaar om u (daar 

waar nodig) te begeleiden en u vijf prachtige dagen te laten beleven en weer een 

beetje rust te vinden in dit hectische bestaan. Rolstoelen en rollators zijn aanwezig 

om een wandeling of uitstapje mogelijk te maken. De reis is ook geschikt voor 

minder validen en zieken. Een rolstoelbus is aanwezig. 

Op de terugweg stoppen wij wederom in Soerendonk om daar een heerlijke war-

me maaltijd te nuttigen en dat is ook de plaats waar wij afscheid van elkaar ne-

men en de reis naar huis verder gaat om u veilig en wel weer bij de opstapplaats 

te brengen. De kosten bedragen € 275,--. 

 

U kunt contact opnemen met Eva Onderwater,  

banneux.bisdomhaarlem@outlook.com 0297- 222 208. In verband met wisseldienst 

van Eva kunt ook contact opnemen met Ellen van der Laan, telnr. 06 – 30 91 85 92  
Mijn collega-vrijwilligers en ik hopen u te mogen verwelkomen. 

 

Els Rong 

 



 14 

Jan en Piet op weg naar Santiago 3e en laatste jaar  
17 september Dag 6 van Villamayor naar Viana, 

31 km. 

Matig geslapen met feest in het dorp met luide 

muziek en om 03.00 uur een afsluitend vuur-

werk. Ons ontbijt bestond uit een papieren zak  

met oploskoffie, fris, fruit, cake en een reep. 

Maar onderweg kom je zoveel tegen, dus dat 

was en is geen probleem voor ons. Een mooie 

rustige tocht vandaag met mooie uit en vergezichten in het Spaanse land. We 

hebben overnacht in auberge Izar voor 8 euro per persoon. 

 

18 september Dag 7 van Viana naar Ventosa, 30 km, totaal 187 km. 

Vanmorgen vroeg hoorden we regen. Maar tegen de tijd dat we gingen wandelen 

om 07.45 uur was het droog. Een buitje voor het stof zeggen we dan hier. Een 

goed ontbijt met koffie en fruit, vertrokken we richting Longrono. Met prachtige 

natuurparken met enkele eekhorens, maar geen enkele andere dieren gezien, 

vreemd? Een kerk bezocht in Logrono en 

Navarette. Deze was met het hoofdaltaar 

tot in de nok geheel met bladgoud be-

kleedt. Prachtig foto’s van gemaakt en 

een stempel in onze passen. En maar 

weer door naar Ventosa, Auberge San  

Saturnino. Daarna de verzorging van 

mijn pijnlijke voet, wassen en weer stem-

pelen, want in Santiago wordt er streng gecontroleerd. In het plaatselijke café pa-

ella gegeten met wijn. En na een kwartier nog een extra portie paella voor meer 

energie met een voorgerecht en 3 glazen wijn voor 30 euro voor twee personen. ‘s 

Avonds om 21.30 uur regen, dan maar slapen en morgen weer fris wakker wor-

den. 

 

19 September Dag 8 Van Ventosa naar Santa Domingo de la Calzada, 31 km. 

Onze tweede week  is begonnen. Wat vliegt de tijd denk je dan. Niet aan denken 

en genieten. Ontbijten bij hetzelfde café met brood, ham, sinaasappelen en koffie 

en op weg naar Santa Domingo. Veel klimmen en dalen. We concludeerden sa-

men dat tot heden deze tocht wel de zwaarste was, maar wel mooi. Over de 

zwaarte lees je niets in het routeboek. Maar de doorsneden geven wel een goed  

beeld van de zwaarte van de bergen. De pijn aan de teen wordt steeds erger van-



 15 

avond, maar in heet water de voet. In de stad op zoek naar een slaapplaats. Even 

zoeken, en ja hoor, gevonden. Een grote met 220 bedden. Wel druk, maar ruim 

opgezet en netjes. Een kamer op de 2e  verdieping, room 6,  douchen, wassen, 

stempel en je bed in orde maken. Op het plein in de zon een biertje en na 19.00 

uur pas eten . We hebben dit keer gekozen voor tapas met wijn, voortreffelijk en 

niet duur. Slapen voor 10 per persoon en eten ook 10 euro per persoon, wie doet je 

wat. Ten opzichte van Frankrijk is  

Spanje veel goedkoper. 

 

Wordt vervolgd  Piet Louter en Jan Apeldoorn 

 

 

 

Kleurrijk Vrouwengilde Schoorl 
Donderdag 19 april                  De Blinkerd               Aanvang 20.00 uur  

 

VERRASSINGSAVOND 

 

Deze laatste avond wordt een heel speciale avond. Wij laten 

ons verrassen door het ééndagsbestuur die deze avond voor 

ons gaat verzorgen. Het ééndagsbestuur bestaat uit de vol-

gende leden: Gre Boekel, Lisa Burger, Annie Stam, Nanda de 

Ridder, Tiny van de Garde en Vera Hof.  

 

We zijn benieuwd wat zij ons gaan brengen.  

 

 

Bijbel in je smartphone 
De Bijbel in gewone taal en de Nieuwe Bijbelvertaling zijn nu te lezen in een han-

dige app op je telefoon. Dus nooit meer zonder het Woord van God. Gewoon be-

schikbaar in je mobiele telefoon. Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft een gra-

tis app gemaakt, Mijn Bijbel, waarmee de Bijbel in zes vertalingen gelezen kan 

worden. Ook waar geen wifi is, dus ook in de kerk. De app wordt stapsgewijs uit-

gebreid en is beschikbaar voor zowel Android als iOs en is vanaf nu te downloa-

den in de ‘Google play store’ en de ‘App store’.  
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Agenda protestantse gemeente Schoorl-Groet-Camperduin 2018  
 

Stiltewandeling 

De zaterdag voor Pasen heet in de kerk: “Stille Zaterdag”. Dit jaar maken we  

opnieuw een wandeling door bos en duin. Hoe is het om samen stil te zijn? Wat 

komt er in je boven?  

 

We lopen vanaf het kerkje in Groet, eten samen soep in Hoog Duinen en lopen 

langs een andere route terug. Daarna is er een vesper met muziek van Klaartje 

Broers (harp) en Willem Leegwater (orgel), gedichten en gedachten….  

Kerk Groet, zaterdag 31 maart wandeling 18.00 uur, vesper 20.30 uur. 
 

Paascyclus  

De lijdensverhalen worden ieder jaar op een andere manier verteld en getoond. 

Ook de muzikale bijdragen zijn ieder jaar weer anders.  

Vieringen op Witte Donderdag Kerk Schoorl 19.30 uur.  

                                    Goede Vrijdag 29 maart, Kerk Groet 19.30 uur  

                                                 Stille Zaterdag, Kerk Groet 20.30 uur  

                                                           Paaszondag 1 april, Kerk Schoorl 10.00 uur 

 

 
Tijdens de jaarlijkse Schrijfmarathon op 10 decem-

ber, De Dag van de Rechten van de Mens, schrijven 

mensen wereldwijd brieven naar autoriteiten en  
gewetensgevangenen. Ook in Bergen en Schoorl 

hebben we dit jaar meegedaan aan deze actie. Het resultaat was 211 ondertekende 

en ook met de hand geschreven brieven. Een prachtig resultaat. Dank aan allen 

die hebben meegeholpen aan dit succes. Landelijk zijn er ruim 150.000 brieven  

geschreven.  

 

Goed Nieuws 

Saudische vrouwen mogen vanaf juni 2018 hun rijbewijs halen en legaal de weg 

op. Amnesty noemt het een hoopvolle ontwikkeling, maar er moet volgens de  

organisatie nog veel gebeuren om de positie van vrouwen echt te verbeteren.                                               

Schrijven helpt. Helpt u ook? Voor meer informatie 

www.amnesty.nl/actiecentrum   

Tevens kunt u met vragen terecht bij Jos Frumau, tel. 509 1895 en Froukje Zanstra, 

tel. 509 1918.  

http://www.amnesty.nl/actiecentrum
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Hi5spirit gaat Handletteren  (modern monnikenwerk) 

“Oeps, een vautje!” Ja, tegenwoordig geen enkel probleem; 

even de spellingcontrole erover en hup, weg zijn de vautjes, 

uh … foutjes. Dat was in de middeleeuwen een heel ander 

verhaal. Je zal net een deel van je leven hebben besteed aan 

het handmatig kopiëren (lees: zeer zorgvuldig overschrijven) 

van een boek, met heel je ziel en zaligheid de hoofdletters als 

kunstwerkjes geschilderd, prachtige, soms bijbelse, afbeel-

dingen ter opluistering van de tekst en dan ontdek je bij het nalezen … oeps, een 

foutje … .  

Pastor Tilma, pastoor van de parochie Wieringermeer, leidde de activiteit 

HANDLETTEREN in met een indrukwekkende presentatie over dit vroegere 

monnikenwerk; het overschrijven van boeken. Prachtige voorbeelden liet hij zien. 

Zo kwamen we erachter, dat HANDLETTEREN eigenlijk helemaal niet modern 

is, maar gewoon een nieuw jasje voor iets dat al eeuwen geleden werd gedaan. 

We werden ons ervan bewust hoezeer wij inmiddels gewend zijn aan het werken 

met een computer, een printer, het eenvoudig digitaal kopiëren van dingen… Je 

zou de waarde ervan bijna niet meer zien en misschien is die ook wel minder, 

want zeg nou zelf: als je een groot deel van je leven hebt besteed aan het zorgvul-

dig overschrijven en verluchtigen van een boek, met afbeeldingen als kleine 

kunstwerkjes, dan voelt dat toch wel heel anders, dan wanneer je een kopietje uit 

een printer ziet rollen. Tijdens de presentatie mochten we oefenen met het versie-

ren van een manuscript, nou ja, een kopietje van een manuscript dan.  

 

Na de inspirerende woorden van pastor Tilma, ging 

iedereen hier vol enthousiasme mee aan de slag. Een 

opwarmertje voor de rest van de middag, want na 

een korte pauze nam Poet van der Plas 

(www.poetillustraties.nl) het stokje van pastor Tilma 

over. Zij verzorgde een workshop “Handletteren” 

en hielp de rest van de middag de jongeren (en be-

geleiders) die dat wilden met creatieve ideeën en 

handige tips om de bijzondere spreuk die ze hadden 

bedacht of uitgekozen, in prachtige letters en met 

versieringen erbij op papier te tekenen. Eerst goed oefenen in klad en daarna sier-

lijk op mooi Manga papier uitvoeren. En als het mooi genoeg gevonden werd 

door de makers, werd het op een foambordje geplakt, waardoor het nog net iets 

mooier werd!  

http://www.poetillustraties.nl/
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Aan het eind kreeg iedereen ook nog een écht Handlettering-oefenboek mee naar 

huis, want oefening baart kunst, dus zo kon, wie dat wilde, thuis nog geïnspireerd 

verder proberen. Een middag waarin hard gewerkt werd, met superleuke resulta-

ten! Kijk maar snel op www.hi5spirit.nl en op onze facebooksite (bereikbaar via 

de website) naar alle leuke foto’s! 

 

Karin Blaauw 

 

Bloem evenement De Nieuwe Bavo Bloeit  (19 t/m 27 april) 
De Haarlemse Nieuwe Bavo Kathedraal staat in de bloe-

men. Meer dan honderd studenten van diverse scholen la-

ten onder leiding van Meesterbinder Ingeborg Kemperman 

de Nieuwe Bavo bloeien. U kunt zich laten onderdompelen 

in een romantisch versierde kathedraal, die net als vorig jaar 

sprookjesachtig zal zijn. Een prachtige cocon in de 40 meter 

hoge toren, het hoogaltaar versierd met wel duizend bloem-

stelen, prachtige kransen vormen een bloemrijk welkom in 

de Haarlemse Kathedraal. 

 

Kathedrale Basiliek van Sint Bavo 

Leidsevaart 146 

2014 HE  Haarlem      nieuwebavo@gmail.com   www.denieuwebavobloeit.nl 

 

 

Uw graf wordt per computer aangestuurd 
Iedere eerste vrijdag van de maand komt de tuinploeg in actie op het kerkhof, de 

tuinen rondom de kerk en het medisch centrum de Vier Trappen. Maar vrijdag  

2 maart 2018 het vroor 6 graden en de beer uit Siberië waaide over het Catrijper 

kerkhof, gebeurde dit niet. Wij zijn bikkels en we laten ons echt niet gauw kisten  

- wat een mooie woordspeling voor kerkhofvrijwilligers - maar dit was zelfs voor 

ons even te gortig.  

Maar ja wat ga je dan doen? Henk van den Oord opperde om een uiteenzetting te 

geven over het door hem gemaakte computerprogramma die de kerkhofadmini-

stratie registreert. Zo gezegd, zo gedaan. Alle mannen gebeld en mede doordat 

het toch geen schaatsweer was door de gemene wind, gaven velen gehoor aan de 

oproep. Half tien verzameld en onder het genot van een bakkie koffie en een plak-

je boerencake begon Henk zijn verhaal. Er dreigde eerst nog een kink in de kabel 

te komen doordat hij de beamer niet aan de praat kreeg. Dat zou je altijd zien, heb 

http://www.hi5spirit.nl/
mailto:nieuwebavo@gmail.com
http://www.denieuwebavobloeit.nl/
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je hem nodig dan werkt  die ‘machine’ niet. Maar we konden de beelden ook zien 

vanaf de laptop en zo was dit probleem ook weer opgelost. 

 

Het is ongeveer 20 jaar geleden dat pastor van Diepen Henk vroeg of hij de kerk-

hofadministratie niet op de computer kon zetten. Henk heeft hier ja op gezegd en 

wist toen gelukkig nog niet wat dit allemaal voor hem teweeg zou gaan brengen. 

Hij is begonnen om alle ordners waarin de grafgegevens van de overledenen  

waren geregistreerd graf voor graf in te voeren. Daarna heeft hij het gehele kerk-

hof ingetekend met alles er op en er aan. Je kan het nu niet meer zo gek bedenken, 

maar de computer weet precies wie waar ligt, wie de rechthebbende is, wie liggen 

er begraven in de graven en ga zo maar door. Wil je weten wie er op rij 6 graf 4 

begraven liggen, de computer geeft gelijk antwoord. Hoeveel graven zijn er vrij/  

bezet, maar ook de gemiddelde leeftijd van de begraven mannen/vrouwen laat de 

computer zien. De computer zegt dat de begraven vrouwen op ons kerkhof ge-

middeld 5,33 jaar ouder worden dan de mannen. De vrouwen 80,16 jaar en de 

mannen 74,83 jaar. 

Wil de familie van een overledene een grafplaats uitzoeken?  Henk maakt een 

printje van vrije graven en gaat met de familie naar het kerkhof.  

Welke overledene ligt het langst betaald in het graf ? Dit is Mein Kind Liselotte, 

het Joodse meisje dat in 1945 kort na de oorlog zo tragisch is verdronken in zee bij 

Camperduin. Nu ruim 72 jaar geleden. 

 

Henk gebruikt hiervoor het Excel-programma. Alles berekent dit systeem door. 

Aan het begin van ieder jaar één druk op de knop en de computer laat zien welke 

grafrechthebbende(n) een brief moeten krijgen voor verlenging/beëindiging van 

de grafrechten. Knap en heel mooi om te zien hoe hij dit alles met Excel aan elkaar 

heeft gekoppeld en geknoopt.  Ieder jaar werd het programma uitgebreid tot wat 

het nu uiteindelijk is geworden. Hij heeft het aantal uren dat hij aan dit program-

ma heeft gewerkt niet bijgehouden. Maar ga er maar vanuit dat het er heel veel 

zijn geweest. Daarnaast vraagt iedere mutatie weer aandacht om in de computer 

te worden ingevoerd. Dit moet heel secuur gebeuren, je moet er niet aan denken 

dat er een verkeerd graf wordt geruimd, of iemand wordt begraven in een reeds 

gereserveerd graf. 

De tuinploeg was onder de indruk wat er achter de schermen allemaal gebeurt 

m.b.t. het bijhouden van de kerkhofadministratie middels het geheel door hem 

zelf gemaakte computer kerkhofregistratiesysteem. 

 

Onze parochie is heel blij met hem.                        Jan Bijl 
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Belangrijke adressen 

 

 

R.K. Parochie H. Joannes de Doper 

Website: www.parochieschoorl.nl 

Bankrekeningnummer::  

NL 05 RABO 0146 9008 39 

t.n.v. R.K. Parochiebestuur 

 

Contactpersoon  

Pastor Anton Overmars  

Tel. 06 – 28 96 30 45    

E-mail:  

pastor.bergen.schoorl@gmail.com 

 

Vieringen in de kerk 

Zaterdag 19.00 u, woensdag 10.00 u 

 

Parochiesecretariaat 

Heereweg 171, 1871 EE Schoorl 

Tel. 072-5091408 

Open: woensdag, donderdag en 

vrijdag van 9.00 - 12.00 uur 

secretariaat@parochieschoorl.nl  

 

Aanmelden nieuwsbrief digitaal:  

secretariaat@parochieschoorl.nl 

 

 

 

Bestuur personele unie:  

Pastoor Franklin Brigitha, voorzitter  

Dick Stoop, vice-voorzitter 

Wim Kraakman, penningmeester 

Jos Nooij, coördinator Bergen  

Hans Kersten, coördinator Schoorl 

 

Locatieraad Schoorl:  

Pastor Anton Overmars 

Jan Apeldoorn, Hans Kersten,  

Clasina Nanne, John Kuin  

 

Uitvaartverzorging St. Barbara 

Website: www.barbara-schoorl.nl 

e-mail  info@barbara-schoorl.nl 

Dag en nacht bereikbaar 

Uitvaartleidster mevrouw  

L. Rezelman, 06 - 534 27 129  

Voor meer info: mw. E. v.d. Oord-

Smit, tel. 072 - 509 3150 

 

Parochiële Caritas Instelling PCI 

p/a Parochiesecretariaat 072-5091408 

e-mail  pci@parochieschoorl.nl  

Zie ook de advertentie in dit blad. 

 

http://www.parochieschoorl.nl/
mailto:secretariaat@parochieschoorl.nl
mailto:secretariaat@parochieschoorl.nl
mailto:pci@parochieschoorl.nl

